
* הבוחרים בהפקת שמשון ודלילה/נשף מסכות במצדה יסמנו את הזמנתם 
ימלאו את ספח ההזמנה פסטיבל האופרה במצדה.  ובנוסף  זה  בספח 
יתבצע  במצדה  ודלילה/נשף מסכות  ותשלום לשמשון  * מכירה בפועל 
בהמשך בעת תיאום המקומות עם משרד "בימות", ישירות מול הלקוח.

 אני מנוי ותיק וברצוני:
     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

     לשנות את מקומי באופרות הקבועות
 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות כל מנוי.

גול( )יש להקיף בעי ד   ה    ג    ב    ר:  א    ברמת מחי

עדיפות שנייה לרמת מחיר 

לסדרה: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע 
 יש לציין עדיפות שנייה, במקרה שבסדרה או באופרות מסוימות

לא נוכל להיענות לבקשתך.

ניתן לשלם עד חמישה תשלומים
שווים ללא ריבית

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

תאריך:  חתימה: 

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ש"ח

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ש"ח

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,
.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
מיקוד:  עיר:  

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2016-2015
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

7 אופרות
ללא 

שמשון ודלילה ונשף 
מסכות במצדה* 

6 אופרות
ללא 

שמשון ודלילה ונשף 
מסכות במצדה* 

5 אופרות
ללא 

שמשון ודלילה ונשף 
מסכות במצדה* 

4 אופרות + 
רישום בלבד

לשמשון ודלילה ונשף 
מסכות במצדה **

רמת 
מחיר

מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו'

2513 2408 2154 2064 1795 1720 1436 1376 א

2247 2142 1926 1836 1605 1530 1284 1224 ב

1736 1631 1488 1398 1240 1165 992 932 ג

1400 1295 1200 1110 1000 925 800 740 ד

1029 924 882 792 735 660 588 528 ה

מחירי המנוי לאופרה
המנוי כולל לפחות 5 אופרות

מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על 
האופרה, בשעה 11:00 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי 

ההפקה בשילוב קטעים מן האופרה.
מפגש לקראת בכורה בעונת 2016-2015 יתקיים לפני 3 האופרות הקבועות:
הטרובדור - 26.12.15  |  לה צ'נרנטולה -  12.3.16 |  דולי הפנינים - 25.6.16 

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  מנויים למפגשי לקראת בכורה.

מנוי ללקראת בכורה לעונת 2016-2015 כולל 3 מפגשים במחיר ₪165 בלבד. 
מחיר בקופה, שלא במנוי - ₪70 לכרטיס.

  הטרובדור            לה צ'נרנטולה            דולי הפנינים       

  נישואי פיגרו         העטלף 

  רומיאו ויוליה        מקבת

  רישום לשמשון ודלילה/נשף מסכות למרגלות המצדה*

*האופרות הקבועות מסומנות ברקע אפור.
*התאריכים המופיעים בורוד עם כוכבית הינם ימים שונים מהימים הקבועים של הסדרה.

*האופרטה העטלף מתחילה במוצ"ש בשעה 20:30.
* האופרות במוצ"ש החל מ- 26.3.16 מתחילות בשעה 21:00 בשל המעבר לשעון קיץ.

מופעי אופרה
עונת 2016-2015

20152016

יום 
בשבוע

 מס'
סדרה

נישואי
העטלףהטרובדורפיגרו

)אופרטה(
לה 

דולי מקבתרומיאו ויוליהצ'נרנטולה
הפנינים

פסטיבל 
האופרה 
במצדה

17.112.113.22.430.428.59.7מוצ"ש

שמשון 
ודלילה
ונשף 
מסכות

למרגלות 
המצדה

ספטמבר 
2016

214.119.120.219.316.421.516.7מוצ"ש

1214.1116.113.226.316.428.52.7מוצ"ש

36.111.112.225.315.427.515.7יום ו'

413.1115.119.218.315.427.58.7יום ו'

1113.118.112.21.4יום ו'
28.4 יום ה'*
13:00ערב 

חג שני
20.51.7

יום חול 
58.11מעורב

יום א'
11.1
יום ב'

16.2
יום ג'

29.3
יום ג'

24.4
יום א'

22.5
יום א'

4.7
יום ב'

611.11יום ב'
4.115.228.325.423.511.7יום ד'*

26.5 710.115.116.222.319.4יום ג'
12.7יום ה'*

84.1113.117.230.320.425.56.7יום ד'

912.117.118.224.321.419.530.6יום ה'

  * לא ניתן לרכוש מנוי ל-4 אופרות בלבד!
 *   המחירים בטבלה אינם כוללים את המחיר והתשלום עבור המופעים במצדה.

 ציון הזמנת שמשון ודלילה ו/או נשף מסכות במצדה מהווה רישום בלבד, ללא חיוב כספי, 
התשלום עבורם יבוצע בהמשך בעת שיבוץ המקומות, ישירות מול משרד "בימות".

*ברכישת מנוי למינימום 5 אופרות ניתן לבחור מופע אחד במצדה.
** מנוי שרכש 4 אופרות + רישום לשמשון ודלילה/נשף מסכות במצדה וייאלץ בהמשך לוותר על מופעי 

מצדה יצטרך לרכוש בתשלום נפרד אופרת בחירה חמישית אחרת.


